
 يةالكهرب التركيبات
 سالكاأل

 نحاس
ويستخدم في  مم055مم حتي 52.0بدأ مساحة مقطعه من ت

 2التغذية الداخلية والتغذية الخارجية
 ألومنيوم

ويستخدم في التغذية  مم055مم حتي 6بدأ مساحة مقطعه من ت
 الخارجية

 أنواعه
 سلك مجدول

ويستخدم في تشغيل  ( مم . -120  -1 - 520 - 52.0 )مقاساته 
باجورات ونجف ونزالت لمبات ولمبات أكشافات الفلورسنت و

 زينة2
 سلك مصمت

 ة2ويستخدم في تنفيذ شبكات االنار ( مم . – 120 - 1) مقاساته 
 سلك شعر

وله  ( مم 6 - 4 – 20. – 120 - 1 - 520 - 52.0 ) مقاساته
ويستخدم أيضا في كهرباء  نفس استخدام السلك المجدول

 السيارات2
 سلك معزول

 05 – 05 – 00 – 0. – 16 – 15 – 6 – 4 – 0 ) مقاساته
وهو  ( مم 055 – 45. – 180 – 105 – 1.5 – 50 –

وهو خليط بين السلك  رات المصممتةعبارة عن عدد من الشعي
وتشغيل  في تشغيل أجهزة التكييف ويستخدم الشعر والمصممت

وفي التغذية  وتشغيل جميع أنواع الماكينات جميع البرايز
 2الخارجية 

 



 
 سالك العالميكود األ
 كهرباء

 أبيض، أسود، أحمر، بني
 أرضي

 أزرق، أخضر، أصفر
 حماية االشخاص

 أخضر× أصفر
 الكابالت
 أنواعها

 كابالت مرنة خفيفة
 فولت فقط 5..

 مم(6×4) - مم(5200×0) - مم(520×.) امقاساته
 الخفيفة المنزلية جهزةستخدم في تشغيل األوت

 مكواة( - مروحة – )خالط
 كابالت مرنة ثقيلة

 فولت 5-85..
 مم(6×4) - مم(4×0) - مم(0×.) امقاساته

 وتستخدم في تشغيل أنواع الماكينات والتكييف2
 كابالت مدرعة ضغط منخفض

 فولت 085
 مم(1.5×4نتهي )تمم( و15×4بدأ من )ت

فولت( من لوح التوزيع  085وتستخدم في نقل التيار المنخفض)
 الرئيسية إلى لوح التوزيع الفرعي2

 كابالت مسلحة ضغط عالي
 - مم(45.×0) - مم(180×0) - مم(105×0بدأ من )ت
 مم(055×0)

 فولت66555 - 00555 – 555.. – 11555ضغط عالي: 
 
 



 المواسير
سالك والكابالت داخل أسطح المباني من تستخدم في حماية األ

 وبة2الرط
 أنواعها

 مواسير بالستيك عادة
 تستخدم في التغذية الرأسية واألفقية الطويلة2

 مواسير بالستيك صلبة
 وأعمال التكويع غذية الرأسية واألفقية الطويلةتستخدم في الت
 وأعمال الجلب2
 خرطوم سوستة

وأعمال  يستخدم في التغذية الرأسية واألفقية القصيرة
 الديكور)االسقف المعلقة(2

 خرطوم مرن أملس
 يةيستخدم في تنفيذ الشبكات الكهرب

 يةالكهربأنواع الشبكات 
 شبكة مدفونة

 يتم التجميع داخل السقف2
 شبكة كمرات

 سم52.يتم التجميع تحت الكمرات بـ 
 أقطار المواسير

 مم06 - مم0. - مم16
 مم16

 يستخدم في تنفيذ شبكات االنارة2
 مم0.

 يستخدم في تنفيذ صواعد العمارات وتغذية الماكينات2
 مم06

تستخدم في تنفيذ صواعد العمارات وتغذية كباري علوية وتغذية 
 الماكينات2

 التحميل
 % من قطر الماسورة02.تهوية  و% 00تحميل 



 المفاتيح
ية وحماية الدائرة الكهرب يةتستخدم في فتح وغلق الدائرة الكهرب

 من حدوث أي قصر2
 أنواعها

 المفاتيح العادية
 مفتاح عادة

 يستخدم في انارة لمبة من مكان واحد
 مفتاح طرف سلم

 يستخدم في انارة لمبة من مكانين مختلفين2
 مفتاح نجف

 يستخدم في تشغيل النجف مجموعات
 مفتاح ضاغط جرس

 وتوماتيك سلم2أتشغيل و يستخدم في تشغيل االجراس
 توماتيكيةالمفاتيح األ

 فاز 1مفتاح 
 يستخدم في تشغيل الخطوط الداخلية

 فاز .مفتاح 
 المفتاح الوحيد الذي يدخل له أرضي وكهرباء

بعض و سخاناتال و غساالتال و ويستخدم في أجهزة التكييف
 الماكينات2

 فاز 0  مفتاح
 يستخدم في تشغيل جميع أنواع الماكينات

 ويستخدم عمومي لوح توزيع رئيسية أو فرعية2
 ارتفاع المفاتيح

 البالط فوقسم  145
 البواطات

 سالك2ستخدم في تجميع المواسير واألت
 اأنواعه

 بواط مربع
 يستخدم في غرف النوم2و ( 5.×5.) - (15×15)



 بواط مستطيل
 يستخدم في التغذية الرئيسية2و( 5.×10) - (10×10)

 غرف تفتيش
ستخدم تو سم05رضية أ( على 65×65×65تجميع الكابالت )

 في العمارات عند نهاية الكابالت2
 العدد 

 عدة إصالح
 بنسة بيد عازلة

 - سالكشد األ - سالكجدل األ - سالكقطع األ - سالكتقشير األ
 مسك المشغوالت2

 مفك اختبار
 يستخدم في اختبار التيار الحي من الميت2

 مفك عادة
 يستخدم في تثبيت المفاتيح2

 سرية )لمبة بطرفين(
 تستخدم في اختبار التيار الكهربي بين نقطتين2

 حفرعدة 
 اكوشش

 يستخدم في أعمال الدق2
 أجنة مبططة

 تستخدم في عمل مجاري رأسية وأفقية2
 قلم أجنة

 ستخدم في عمل الشنايش2ي
 سوستة

 سالك داخل المواسير2تستخدم في سحب األ
 ميزان خرطوم

 يستخدم في نقل المناسيب2
 ةميزان ميا

 الرئيسية والفرعية2لضبط رأسية وأفقية لوح التوزيع 
 



 قطر
 يستخدم في تفريغ البواطات وقطع المواسير2

 مسطرين 
 ستخدم في تثبيت المكونات2ي

 2قصعة
 يةعمال الكهربشروط استالم األ

 المواسير2شبكات 
 - خوابير – مواسير – علب مفاتيح - سالك )بواطاتاألتثبيت 

 صواعد العمارات(2
سم داخل 15ترك مسافة  و سالك )داخلية وخارجية(األسحب 

 علب المفاتيح والبواطات2
 لوح التوزيع الرئيسية والفرعية2تثبيت 
 اللوحة حسب االميبر المطلوب2اختيار 
 و اللوحة تثبيت جيد في مكان آمن بعيد عن متناول االطفالتثبيت 

 سم1852ارتفاعها عن االرض عن قل يال 
 فريم اللوحة تثبيت جيد2تثبيت 
 العازل الصيني تثبيت جيد على فريم اللوحة2تثبيت 
بارات التغذية على العازل الصيني مع مراعاة جلفنة تثبيت 

 البارات2
 المفاتيح الرئيسية2تثبيت 

 سالك ومسامير التثبيت تثبيت جيد2من ربط األكد أالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المقايسة
 م

ثمن  الكمية الوحدة الصنف
 الوحدة

ثمن 
 الكمية

 مالحظات

1 
 مم6سلك معزول 

 1555 55. 0 لفة
شركة 

 السويدي

. 
فاز  0مفتاح 
 أمبير 155

 855 455 . العدد
شركة 
AAB 

0 
مم 0.خرطوم 

 055 05 15 لفة أملس
شركة 
عالء 
 الدين

4 
كابل 

رمو ث50+05×0
 بالستيك

 1555 15 155 متر
شركة 

الكابالت 
 المصرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مسارات مواسير الكهربة داخل السقف ) شبكة مدفونة (

 



 الكهربية التركيبات
 المواسير من الداخلية التمديدات بتركيب الكهربائي يقوم

 الوصالت علب و المفاتيح علب كذلك و البالستيك من المصنوعة
 للشقة الرئيسية اللوحة و ( البوات )

  للشقة الرئيسة التوزيع لوحة

 

   عديدة اخرى اشكال لها و المفتاح علبة 

 

 

 



  المفتاح لتركيب نحاسى شاسيه بها يثبت و 

 

  ( الوصالت علبة ) البوات 

 

   داخلها الكهرباء اسالك لمرور مرنة مواسير 

 

 

 

 



   المواسير و العلب تركيب كيفية 

 

تستخدم فى  انارة مفاتيح و اضاءة لمصابيح منوعة شكالا 
  النهائية اللمسات مرحلة

 

  

  

http://www.investolife.com/inv/ta/89-fin/209-ff1.html


 

  

  

  

  

 

 



 لتركيبات الكهربيةا
و الكهربائي و مهندس المن قبل الهندسي دراسة المخطط يتم 

 .لالتفاق على خطوات التنفيذ العقار مالك

  .مفاتيحالأماكن تحديد يتم 

 .أماكن وحدات االضاءةتحديد يتم 

 كذلك الطوارئ و لةفى حا االضاءةت وحداأماكن تحديد يتم 

 .وحدات اإلنذار

 .و الستااليت التليفونو  البرايز أماكنتحديد يتم 

بالتعاون مع المسؤول عن أجهزة أجهزة التكييف  أماكنتحديد يتم 

 التكييف.

 .نترفوننتركوم واالأجهزة اال أماكنتحديد يتم 

 .شاشات التليفزيون أماكنتحديد يتم 

بالتعاون مع التي تتطلب تأسيس كهرباء تحديد الديكورات يتم 

  مهندس الديكور.

 .و البواطاتالرئيسية والفرعية  التوزيعلوحات  أماكنتحديد يتم 

 التركيباتبالتعاون مع مسؤول  مواتير المياةتحديد مكان يتم 

 الصحية .

بالتعاون مع   و التدفئة المركزيةسخانات ال أماكنتحديد يتم 

 الصحية. التركيباتمسؤول 

  



خطوط التغذية الرئيسية األرضية القادمة من مسارتحديد يتم 

البناء  ىبالتعاون مع مقاولالعقار الهاتف إلى  والكهرباء  تىشرك

 .الصحية التركيبات و

عن  سئولمالبالتعاون مع راج جتور باب الوتحديد مكان ميتم 

 .تركيبال

إبعادها عن  و يفضلتحديد مكان حفرة األرضي العام للمبنى يتم 

 أساسات العقار .

ويفضل ابعادها  الخارجية االضاءةأماكن وعدد وحدات تحديد يتم 

 .عن أى مصدر للرطوبة

 خطوات التنفيذ

الكهربائي بأخذ القياسات ووضع العالمات على مكان النقاط يبدأ 

واللوحات وكل ما يتعلق بمسار خطوط شبكة الكهرباء بواسطة 

 .ريشاطب

وتثبيتها مواسير و تمديد ال الحوائطالكهربائي بتكسير يبدأ 

 .وإخفائها بمادة األسمنت

و يبدأ الكهربائي بتركيب جميع علب المفاتيح  اللياسةبعد انتهاء 

و علب اللوحات الفرعية وذلك بواسطة األسمنت وتغطية  البرايز

 .ورقبأو جميع هذه العلب بأغطية مؤقتة 

الموقع الداخلي للمبنى ثم يأتي الكهربائي للقيام يتم تنظيف 

األسمنتية و يبدأ بالتشييك على العلب وتنظيفها جيدا من الزوائد 

في األرض وربطها مع جميع النقاط منتهيا بتمديد شبكة المواسير 

بخطوط اللوحات األرضية و تثبيتها و حمايتها بمادة األسمنت مع 



إغالق كافة نهايات فتحات المواسير و إغالق العلب مرة ثانية 

 .الصحية التركيباتبالتنسيق مع المسؤول عن 

يأتي الكهربائي ويبدأ بسحب جميع  أعمال البالطبعد أو قبل 

اليت داخل شبكة المواسير اخطوط شبكة الكهرباء والهاتف والست

 وفي األسقف وتجميعها وتوصيلها على علب و الحائطيةاألرضية 

وإغالق العلب مرة  واللوحات كل حسب نوعه و البرايزالمفاتيح 

 .أخرى بأغطية

عمال الدهان وقبل مرحلة أتبدأ   عمال البالطأمن االنتهاء بعد 

و يأتي الكهربائي ويبدأ بتركيب وتجميع المفاتيح تشطيب الدهان 

يتها ويترك المعلقات مثل ووحدات اإلنارة بدون أغط البرايز

بدون تركيبها في هذه المرحلة ويبدأ بتجميع اللوحات  النجف

الفرعية والرئيسية وتركيب القواطع وإغالق جميع علب التوصيل 

 . الموقع والتأكد من أن كل شي يعمل بشكل سليم و اضاءة

غطية عمال الدهان يأتي الكهربائي ويبدأ بتركيب أأبعد انتهاء 

نتركوم وأجهزة اال االضاءةالمفاتيح واللوحات وجميع أغطية 

  .واللوحات ويقوم بتركيب النجف

أو السقف يتطلب  الحائطبالنسبة ألي قطعة في مالحظة هامة 

فيجب تركيبها قبل مرحلة التشطيب  الشنيورتثبيتها استخدام 

لدهان ويتم تغطيتها بشكل سليم من قبل الكهربائي بورق لالنهائي 

 .أو أكياس نايلون

 األسالك الجيدة. استخدام

 



الرئيسية المغذية من العداد إلى لوحة القواطع  وخاصةاألسالك 

ويمكن أن ( وذلك حسب األحمال  مم 01الداخلية أقل قطر يكون ) 

  .( وأكثر مم 01يصل قطر السلك للشقة الواحدة إلى ) 

  .( مم 5.2قل أقطارها عن ) تال  و االضاءة البرايزأسالك 

وذلك حسب  مم 4إلى  مم 5.2التكييف تبدأ من أقطار ) أسالك 

 حجم الوحدة وطول مسافة األسالك المغذ ية لكل وحدة(.

وذلك  مم 4وقد تصل إلى  مم 5.2المطبخ ال تقل عن  برايزأسالك 

 حسب األحمال الموجودة في المطبخ.

 اء.عن خطوط الكهرب منفصلةاليت تكون في مواسير االستأسالك 

عن خطوط الكهرباء  منفصلةفى مواسير تكون  التليفونأسالك 

 اليت.اوالست

 مؤرضة. البرايزن تكون أيجب 

عن لوحة  منفصلةلوحة خاصة لوحدات التكييف  وجوديفضل 

 . المنزل

 .مم 53ال تقل أقطارها عن المواسير 

 البالط  فوقية ارتفاع النقاط الكهرب

 سم.041المفاتيح 

 سم.052المطبخ  برايز         سم.21الى  41 من البرايز

 سم.081لوحة التوزيع 

 سم.081لمبة الحائط 









































 













 



 السخان الفوري

 

 



 

 مميزاته
 .الخالط فور فتح ساخنماء اعطاء 
 .وال يعمل عند اغالقه  الخالطفقط عند فتح يعمل 

  .صغير جداحجمه 
  .قليل ةللكهرباستهالكه 

خالل  ةكبير ةبكمي ساخنة ةألماكن التي تحتاج ميالجدا مناسب 
 .ةقصير فترة

 



 

 

 



السبوت اليت
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